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TỜ TRÌNH
Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước

năm 2020; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 – 2023

(Tài liệu trình kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa IX)

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà 
nước (NSNN) năm 2020; dự toán thu, chi NSNN năm 2021 và kế hoạch tài 
chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023, với nội dung sau:

Phần thứ nhất
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NSNN NĂM 2020

A. THU NSNN VÀ THU NSĐP NĂM 2020.
Thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid-

19 diễn biến phức tạp, diễn biến thất thường của thời tiết tác động tiêu cực đến 
phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và 
đời sống của người dân; hoạt động của Công ty ô tô Trường Hải gặp khó khăn 
do cạnh tranh quyết liệt với các doanh nghiệp ô tô trong nước và trong khu vực 
ASEAN; các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, ưu đãi thuế suất sau dịch 
bệnh Covid-19... tác động làm giảm thu NSNN và phát sinh thêm nhiều nhiệm 
vụ chi gây khó khăn trong cân đối ngân sách địa phương (NSĐP).

I. THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN.
Ước thu NSNN năm 2020 là 20.272 tỷ đồng/dự toán là 25.774 tỷ đồng, 

bằng 90,9% thực hiện năm 2019 và chỉ đạt 78,7% so với dự toán,. 
1. Thu nội địa: Ước thu nội địa năm 2020 là 15.670 tỷ đồng/dự toán 

20.524 tỷ đồng, bằng 82,5% thực hiện năm 2019 và chỉ đạt 76,4% dự toán, 
trong đó thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất, thu XSKT là 14.235 tỷ 
đồng, bằng 83,4% thực hiện năm 2019 và chỉ đạt 75,2% dự toán. 

Các khoản thu về thuế, phí, thu tiền sử dụng đất và thu bán tài sản đều 
giảm so với năm trước và không đạt dự toán. Một số nguồn thu chính của tỉnh 
giảm mạnh, cụ thể:

- Thu từ hoạt động thủy điện: Do hạn hán kéo dài, hoạt động của các nhà 
máy thủy điện không đủ nước phát điện nên ước thực hiện chỉ đạt 65% dự toán 
(455 tỷ/698 tỷ).

- Số thu của nhà máy Bia Heniken: Do ảnh hưởng của chính sách và dịch 
bệnh, dẫn đến sản lượng tiêu thụ bia giảm, ước thu năm 2020 đạt 1.032 tỷ 
đồng/dự toán 1.500 tỷ đồng, đạt 68,8% kế hoạch nộp ngân sách.

- Số thu của Tập đoàn ô tô Trường Hải chiếm 45,5/tổng thu nội địa nhưng 
do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và cạnh tranh giữa các hãng ô tô trong 
nước, ô tô nhập khẩu số thu đạt thấp so với dự toán, ước thu năm 2020 là 7.480 
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tỷ đồng/dự toán 9.328 tỷ đồng, đạt 80,2% dự toán, trong đó: ô tô du lịch là 
7.040 tỷ đồng/dự toán 8.500 tỷ đồng, đạt 82,8% dự toán, ngoài ô tô du lịch là 
440 tỷ đồng/dự toán 828 tỷ đồng, đạt 53,1% dự toán.

- Thu phí tham quan: Số thu phí tham quan chiếm 67,5% số thu phí, lệ 
phí nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nguồn thu từ phí tham quan 
ước thực hiện cả năm thu 42 tỷ đồng, chỉ đạt 15,5% dự toán.

- Công ty TNHH Nam Hội An đã đi vào hoạt động nhưng lượng khách 
nước ngoài rất ít do ảnh hưởng dịch, dự kiến số nộp ngân sách năm 2020 là 40 
tỷ/dự toán 700 tỷ (chỉ đạt 5,7% dự toán). 

2. Thu thuế xuất nhập khẩu: Ước thực hiện năm 2020 là 4.602 tỷ đồng/ 
5.250 tỷ đồng, đạt 87,7% dự toán, chủ yếu là số thuế nhập khẩu từ thiết bị nhập 
khẩu của Tập đoàn ô tô Trường Hải nộp nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, ô 
tô tiệu thụ giảm, làm giảm nhập thiết bị, đồng thời do thực hiện hoàn thuế theo 
Nghị định số 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ dẫn đến số thu xuất nhập khẩu 
không đạt tiến độ thu theo dự toán.

II. THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG.
Ước thực hiện năm 2020 là 31.759,9 tỷ đồng/dự toán 26.632 tỷ đồng, đạt 

119,3% dự toán, gồm:
1. Thu nội địa NSĐP được hưởng: Ước thu là 13.848 tỷ đồng/18.196 tỷ 

đồng, bằng 76,1% dự toán, thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất, thu 
XSKT, phí tham quan và phí bảo vệ môi trường là 12.334 tỷ đồng/16.314 tỷ 
đồng, bằng 75,6% dự toán, giảm thu tương ứng so dự toán là 3.979 tỷ đồng, 
gồm:

- Ngân sách cấp tỉnh hụt thu: 2.915 tỷ đồng.
- Ngân sách cấp huyện, cấp xã hụt thu là 1.064 tỷ đồng; chỉ có huyện 

Phước Sơn thu vượt dự toán 22,7 tỷ đồng; còn 17 huyện, thị xã, thành phố đều 
hụt thu so dự toán năm 2020, số tiền 1.086 tỷ đồng, trong đó có 8 huyện hụt thu 
so với năm 2017 là 258 tỷ đồng ngân sách tỉnh phải bù để đảm bảo dự toán chi 
không thấp hơn năm 2017. 

2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.405 tỷ đồng, đạt 113,3% 
dự toán, trong đó: bổ sung ngoài dự toán: 399 tỷ đồng.

3. Thu kết dư: 1.105,2 tỷ đồng (ngân sách tỉnh: 41,2 tỷ đồng; ngân sách 
cấp huyện: 806,8 tỷ đồng và ngân sách cấp xã: 257,2 tỷ đồng).

4. Thu chuyển nguồn: Thu chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020 là 
13.358 tỷ đồng (ngân sách tỉnh là 8.665 tỷ đồng; ngân sách huyện, xã là 4.693 
tỷ đồng).

5. Thu từ Quỹ dự trữ tài chính là 43,8 tỷ đồng để sử dụng hỗ trợ người 
dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

III. PHƯƠNG ÁN BÙ HỤT THU.
Căn cứ kết quả ước thực hiện thu năm 2020 và hướng dẫn bù hụt thu tại 

Công văn số 9288/BTC-NSNN của Bộ Tài chính, UBND tỉnh xác định số hụt 
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thu ngân sách tỉnh phải bù năm 2020 là 3.173 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 2.915 tỷ 
đồng, ngân sách cấp huyện là 258 tỷ đồng), từ các nguồn sau:

- Không chi trích tạo nguồn CCTL theo dự toán: 1.038 tỷ đồng.
- Sử dụng số tiết kiệm chi 460 tỷ đồng.
- Nguồn kết dư 25 tỷ.
- Sử dụng Quỹ dự trữ tài chính 25 tỷ.
- Sử dụng nguồn CCTL còn dư đến cuối năm 2020 của tỉnh để bù hụt thu 

là 1.625 tỷ đồng.
Cuối năm căn cứ số thu thực tế, UBND tỉnh sẽ báo cáo Phương án bù hụt 

thu cụ thể cho Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.
B. VỀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020.
Ước thực hiện tổng chi NSĐP năm 2020 là 31.915,1 tỷ đồng/dự toán 

27.225,7 tỷ đồng, đạt 117% dự toán là do tăng chi chủ yếu từ nguồn năm 2019 
chuyển sang.

I. TỔNG CHI NSĐP QUẢN LÝ.
Ước tổng chi NSĐP là 29.515,6 tỷ đồng/dự toán 27.225,7 tỷ đồng, đạt 

108% dự toán là do tăng chi chủ yếu từ nguồn năm 2019 chuyển sang.
1. Chi cân đối ngân sách: Ước thực hiện năm 2020 là 25.444,4 tỷ đồng/ dự 

toán 24.219,6, đạtt 105% dự toán, gồm:
1.1. Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện năm 2020 là 10.732,6 tỷ 

đồng/6.249 tỷ đồng, đạt 172% so với dự toán. Cụ thể:
- Chi hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp công ích và cấp vốn điều lệ các Quỹ 

ngoài ngân sách 90 tỷ đồng, đạt 100% dự toán.
- Chi đầu tư cho các dự án là 10.642 tỷ đồng, đạt 173 % dự toán đầu năm.
1.2. Chi thường xuyên: Ước thực hiện năm 2020 là 14.118 tỷ đồng/dự 

toán 13.240, đạt 107% dự toán. Các nhiệm vụ chi thường xuyên của ngân sách 
được đảm bảo thực hiện theo dự toán, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách 
cho các đối tượng. Phần tăng chủ yếu là chi và quyết toán nguồn kinh phí năm 
trước chuyển sang, bổ sung kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

1.3. Chi trả lãi vay: Ước chi là 5,9 tỷ đồng, đạt 100% dự toán giao.
1.4. Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: Ước chi 1,45 tỷ, đạt 100% dự toán.
1.5. Chi dự phòng ngân sách: Ứơc chi là 585,5 tỷ đồng, đạt 100% dự toán.
2. Các khoản chi chương trình mục tiêu: Ước chi năm 2020 là 4.071 tỷ 

đồng/dự toán 3.006 tỷ đồng, đạt 135% so với dự toán, là do chi từ nguồn năm 
trước chuyển sang và nguồn Trung ương bổ sung để thực hiện nhiệm vụ.

II. CHI CHUYỂN NGUỒN KINH PHÍ SANG NĂM SAU. 
Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2021 ước thực hiện: 2.399,563 tỷ 

đồng, trong đó: Nguồn cải cách tiền lương: 640 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư khối 
tỉnh: 359,563 tỷ đồng; kinh phí sự nghiệp khối tỉnh 1.400 tỷ đồng.

C. NỘI DUNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH 2020 TRÌNH 
HĐND TỈNH QUYẾT NGHỊ.
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UBND tỉnh báo cáo và kính trình HĐND tỉnh quyết nghị tại kỳ họp này 
các nội dung đã được Thường trực HĐND thống nhất và UBND tỉnh đã triển 
khai thực hiện sau:

1. Tạm thời không trích Quỹ Phát triển đất năm 2020: Năm 2020, ngân 
sách tỉnh hụt thu, tỉnh phải cắt giảm dự toán chi và huy động các nguồn lực để 
đảm bảo cân đối ngân sách; trong khi đó số dư tồn quỹ của Quỹ Phát triển đất 
lớn (trên 426 tỷ đồng) và xét thấy trong thời gian qua quản lý sử dụng Quỹ Phát 
triển đất chưa phát huy hiệu quả, nên UBND tỉnh đã trình và được Thường trực 
HĐND tỉnh có Công văn số 390/HĐND-VP ngày 26/11/2020 thống nhất tạm 
dừng việc trích lập Quỹ Phát triển từ tiền sử dụng đất trong năm 2020.

 Kính trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về: Tạm thời không trích 
Quỹ Phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2020 và nguồn thu tiền sử 
dụng đất năm 2019 chuyển sang năm 2020; sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất 
này bổ sung vốn đầu tư các dự án cấp bách của tỉnh.

2. Phân bổ nguồn đã cắt giảm để cân đối dự toán năm 2020
Tại Nghị quyết 11/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã thống nhất và UBND 

tỉnh đã chỉ triển khai thực hiện cắt giảm dự toán chi 2.144 tỷ đồng (chi đầu tư 
1.414 tỷ, chi thường xuyên 730 tỷ). 

Đến nay, dự kiến số hụt thu thấp hơn và Trung ương cho sử dụng nguồn 
CCTL còn dư để bù hụt thu, UBND tỉnh đã trình và được Thường trực HĐND 
tỉnh thống nhất phân bổ nguồn vốn đầu tư đã cắt giảm tại Quyết định 1806/QĐ-
UBND là 1.054,4 tỷ đồng để thanh toán khối lượng và đầu tư các dự án cấp 
thiết, chuyển nguồn sang năm 2021 để phân bổ cho đầu tư là 359,6 tỷ đồng, 
kính trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về nội dung trên.

Phần thứ hai
DỰ TOÁN THU, CHI NSNN VÀ PHƯƠNG ÁN

 PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị dự toán thu NSNN, thu 

NSĐP, phương án phân bổ dự toán chi năm 2021 với các nội dung sau:
A. DỰ TOÁN THU NSNN VÀ THU CÂN ĐỐI NSĐP NĂM 2021.
I. DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN.
Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2021 là 19.350 tỷ đồng, bằng 95,5% 

ước thực hiện năm 2020 và chỉ bằng 75,1% dự toán năm 2020.
1. Thu nội địa: Dự toán thu nội địa năm 2021 là 16.000 tỷ đồng, tăng 

2,1% so với ước thực hiện năm 2020, nhưng chỉ bằng 78% dự toán năm 2020; 
thu nội địa không bao gồm nguồn tiền sử dụng đất, thu XSKT là 14.485 tỷ 
đồng, tăng 1,7% so với ước thực hiện năm 2020, nhưng chỉ bằng 76,5% dự 
toán năm 2020. Cụ thể các nguồn thu chủ yếu sau:

    - Thu từ DN nhà nước Trung ương: Dự toán năm 2021 là 465 tỷ đồng, 
tăng 6,9% so với ước thực hiện năm 2020, nhưng chỉ bằng 64,6% dự toán năm 
2020. Số thu từ các doanh nghiệp thủy điện chiếm 53% số thu ở khu vực này, 
nhưng hoạt động phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết, dự kiến năm 2021 nộp 



5

ngân sách 247 tỷ đồng, tăng 18,2% so ước thực hiện năm 2020, nhưng chỉ bằng 
60,5% dự toán 2020. 

- Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài: Dự toán năm 2021 là 1.695 tỷ 
đồng, tăng 12,4% so với ước thực hiện năm 2020, nhưng chỉ bằng 57,4% dự 
toán năm 2020. Số thu từ hoạt động của Nhà máy Bia Heneiken chiếm 65% số 
thu ở khu vực này hoạt động ổn định, dự kiến trong năm 2021 sản lượng tiêu 
thụ đạt 97 triệu lít, nộp ngân sách 1.100 tỷ đồng, tăng 6,6% so với số ước thực 
hiện năm 2020, nhưng chỉ bằng 73% số dự toán năm 2020.

Hoạt động của Công ty TNHH Nam Hội An dự toán 50 tỷ đồng, do ảnh 
hưởng dịch bệnh lượng khách quốc tế năm 2021 chưa nhiều.

- Thu từ khu vực CTN và dịch vụ NQD: Dự toán năm 2021 là 9.709 tỷ 
đồng, tăng 3,4% so với ước thực hiện năm 2020, nhưng chỉ bằng 81,8% dự 
toán năm 2020. Số thu của tập đoàn Trường Hải chiếm 72% số thu khu vực 
này, nhưng do cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng ô tô trong nước và ô tô nhập 
khẩu và do ảnh hưởng của dịch, nên sản lượng tiêu thụ, giá bán của ô tô 
Trường Hải giảm so với các năm trước; năm 2021 nộp ngân sách là 7.760 tỷ 
đồng, tăng 3,7% so ước thực hiện năm 2020, nhưng chỉ bằng 83,2% dự toán 
năm 2020, trong đó thu từ ô tô du lịch 7.300 tỷ đồng, tăng 3,7% so với số ước 
thực hiện năm 2020, nhưng chỉ bằng 85,9% dự toán năm 2020.

- Thu phí, lệ phí: Dự toán năm 2021 là 190 tỷ đồng, tăng 13,7% so với 
ước thực hiện năm 2020, nhưng chỉ bằng 43% dự toán năm 2020; trong đó 
nguồn thu phí tham quan Đô thị cổ Hội An và Di tích Mỹ Sơn là 40 tỷ đồng, 
tương đương ước thực hiện năm 2020, nhưng chỉ bằng 15% dự toán năm 2020.

2. Thu thuế xuất nhập khẩu: Dự toán năm 2021 là 3.350 tỷ đồng, bằng 
72,8% so với số ước thực hiện năm 2020 và chỉ bằng 63,8% dự toán năm 2020.

II. THU NSĐP:  Dự toán thu cân đối NSĐP năm 2021 là 19.225 tỷ đồng. 
Trong đó: 

1. Thu nội địa NSĐP được hưởng: Dự toán thu nội địa là 14.120 tỷ 
đồng, thu nội địa không bao gồm thu tiền sử dụng đất, thu XSKT, phí tham 
quan, phí bảo vệ môi trường là 12.523 tỷ đồng, giảm 3.790 tỷ đồng so với dự 
toán năm 2020 và tăng 776 tỷ đồng so với dự toán năm 2017, trong đó:

- Ngân sách cấp tỉnh giảm 2.911 tỷ đồng so với dự toán năm 2020 và tăng 
365 tỷ đồng so với dự toán năm 2017.

- Ngân sách cấp huyện (bao gồm cấp xã) giảm 879 đồng so với năm 2020 
và tăng 411 tỷ đồng so với dự toán năm 2017. Có 3 địa phương tăng thu so dự 
toán năm 2020 là 39 tỷ đồng. Có 15 địa phương giảm thu so dự toán năm 2020 
là 918 tỷ đồng, trong đó có 06 huyện hụt thu so số thu được hưởng năm 2017 
ngân sách tỉnh phải bù là 175,8 tỷ đồng.

2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.705,8 tỷ đồng, gồm:
- Bổ sung cân đối 1.090 tỷ đồng (lương tăng từ 1.210 - 1.490 ngàn đồng). 
- Bổ sung mục tiêu: 1.616 tỷ đồng, chưa bao gồm CT mục tiêu quốc gia.
3. Thu chuyển nguồn: 2.399,6 tỷ đồng, gồm: Nguồn CCTL 640 tỷ đồng, 

nguồn vốn đầu tư năm 2020 chưa phân bổ: 359,6 tỷ đồng, nguồn kinh phí sự 
nghiệp 1.400 tỷ đồng.
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B. DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2021
  I. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NĂM 2021.
1. Đối với chi đầu tư phát triển
- Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước, phân bổ theo Nghị quyết số 

11/2020/NQ-HDND của HĐND tỉnh; trường hợp số phân bổ vốn đầu tư theo 
Nghị quyết trên thấp hơn số phân bổ năm 2017 thì ngân sách tỉnh bổ sung để 
đảm bảo vốn đầu tư trong nước không thấp hơn năm 2017.

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn thu XSKT theo số thu, 
nguồn bội chi phân bổ theo số Chính phủ giao và có bổ sung nguồn vốn đầu tư 
từ nguồn tiết kiệm chi và các nguồn vốn khác. 

- Phân bổ đủ vốn đầu tư để thực hiện các đề án theo Nghị quyết HĐND 
tỉnh và tiếp tục thực hiện cấp vốn ủy thác cho vay hộ nghèo, cận nghèo và gia 
đình chính sách, cho vay người lao động làm việc nước ngoài theo Nghị quyết 
HĐND tỉnh và bổ sung vốn điều lệ cho các Quỹ ngoài ngân sách theo quy định.

2. Đối với kinh phí chi thường xuyên: 
Năm 2021 là năm kéo dài của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-

2020, dự toán chi thường xuyên được xác định trên cơ sở định mức chi thường 
xuyên năm 2017, đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, các chính sách sách an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng; đảm bảo 
nguồn thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh (kể cả Nghị quyết ban hành 
cuối năm 2020).

a) Đối với chi hành chính: Được bố trí theo mức lương cơ sở 1.490.000 
đồng và số biên chế trong chỉ tiêu có mặt tại thời điểm tháng 9/2020; bổ sung 
kinh phí cho biên chế tăng thêm qua thi tuyển công chức theo quy định.

Phân bổ kinh phí phục vụ đại hội Hội liên hiệp phụ nữ năm 2021; phân bổ 
kinh phí tham gia tổ chức Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số.

b) Kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo bố trí theo định hướng của 
Trung ương.

c) Đối với kinh phí đào tạo dạy nghề: Thực hiện theo Luật Giáo dục nghề 
nghiệp; đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của 
HĐND tỉnh.

d) Chi sự nghiệp y tế: Dự toán năm 2021 phân bổ bằng định mức năm 
2017, bố trí nguồn để tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung các trang 
thiết bị y tế cần thiết phục vụ khám chữa bệnh và điều trị tại các có sở y tế.

đ)Tăng chi sự nghiệp kinh tế cho ngân sách cấp huyện để đảm bảo nguồn  
đối ứng các đề án theo Nghị quyết HĐND tỉnh, phòng tránh và khắc phục hậu 
quả thiên tai, dịch bệnh.

3. Dự phòng ngân sách bố trí tương đường 3% tổng chi NSĐP.
4. Quản lý và sử dụng nguồn tăng thu và xử lý hụt thu: Các địa phương có 

tăng (không bao gồm tiền sử dụng đất và XSKT, phí tham quan, phí bảo vệ môi 
trường khai thác khoáng sản) dự toán năm 2021 so với dự toán năm 2017 sử 
dụng trích 50% tạo nguồn CCTL, trường hợp địa phương giao thu nam 2021 
tăng hơn số thu Nghị quyết HĐND tỉnh thì trích 70% tạo nguồn CCTL; số tăng 
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thu còn lại bổ sung cho nhiệm vụ chi. Nguồn CCTL được quản lý tập trung ở 
ngân sách tỉnh.

 Đối với các huyện có số thu NSĐP được hưởng thấp hơn năm 2017 thì 
ngân sách tỉnh sẽ bổ sung để đảm bảo cân đối chi không thấp hơn năm 2017.

5. Nguồn thu mới và lớn được điều về ngân sách tỉnh, sau khi trích 50% 
để tạo nguồn cải cách tiền lương, số còn lại bổ sung có mục tiêu cho ngân sách 
cấp huyện 30% để đầu tư cơ sở hạ tầng, nhưng tối đa không quá 50 tỷ đồng.

6. Nguồn thu tiền sử dụng đất.
Dự kiến tiền sử dụng đất của ngân sách tỉnh được sử dụng phân bổ cho các 

dự án đầu tư trong dự toán năm 2021 là 200 tỷ đồng.
Nguồn thu tiền sử dụng đất còn lại chỉ thực hiện phân bổ sử dụng khi phát 

sinh số thu theo nguyên tắc phân bổ: sau khi trừ chi phí GPMB, hỗ trợ tái định 
cư và các chi phí liên quan khác của chính lô đất đó (nếu có), được sử dụng bố 
trí tối đa 10% thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai; số còn lại sử dụng để 
đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định. 

Đối với tiền sử dụng đất, thuê đất ghi thu, ghi chi vào ngân sách: Trong 
quá trình điều hành ngân sách trường hợp phát sinh nhà đầu tư tự nguyện ứng 
trước tiền để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án của cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt thì được khấu trừ số tiền đã ứng trước vào tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp và thực hiện ghi thu, ghi chi vào NSNN theo 
quy định; đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện ghi thu, ghi chi theo từng dự án 
trong báo cáo quyết toán NSNN hằng năm.

7. Nguồn thu từ phí tham quan Đô thị cổ Hội An và Di tích Mỹ Sơn nộp 
NSNN, được sử dung: 50% cho đầu tư tôn tạo, đầu tư kết cấu hạ tầng di tích và 
50% cho nhiệm vụ chi thường xuyên liên quan quản lý di tích.

II. DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2021
Dự toán tổng chi NSĐP năm 2021 là: 20.076,6 tỷ đồng, bằng 73,7% dự 

toán năm 2020. 
1. Chi cân đối NSĐP: Dự toán là 18.460,5 tỷ đồng, bằng 76,2% dự toán 

năm 2020.  
a) Chi đầu tư phát triển: Dự toán là 4.116 tỷ đồng, bằng 65,9% dự toán 

năm 2020, Trong đó:
- Chi đầu tư theo dự án là 4.035 tỷ đồng, bằng 65,5% dự toán năm 2020.
- Chi cấp vốn ủy thác qua NH chính sách để cho vay và bổ sung vốn điều 

lệ các Quỹ ngoài ngân sách là 81 tỷ đồng.
b) Chi thường xuyên.
Dự toán chi thường xuyên năm 2021 là 12.205 tỷ đồng, bằng 92,2% dự 

toán năm 2020.
Dự toán đảm bảo nhiệm vụ chi theo định mức và nguồn thực hiện các 

chế độ chính sách an sinh xã hội, kinh phí an ninh, quốc phòng theo phân cấp, 
kinh phí để thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, kinh phí tổ chức lễ hội 
văn hóa các dân tộc miền núi, đại hội Hội liên hiệp phụ nữ, bố trí chi để mua 
sắm thiết bị chuyên môn, trụ sở làm việc cơ quan hành chính, tăng chi kiến 
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thiết thị chính, tăng chi cho sự nghiệp kinh tế để đảm bảo nguồn thực hiện đối 
ứng các dự án, chương trình, phòng tránh và khắc phục hậu thiên tai, dịch bệnh.

2. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: là 1.616 tỷ đồng, 
phân bổ theo hướng dẫn của Trung ương.

C. DỰ TOÁN CHI NSĐP THEO PHÂN CẤP NGÂN SÁCH.
I. NGÂN SÁCH TỈNH TRỰC TIẾP CHI:               10.384,14 tỷ đồng.
1. Chi cân đối ngân sách địa phương:       9.020,40 tỷ đồng.
- Chi đầu tư phát triển:                2.570,49 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên:                4.497,47 tỷ đồng.
- Chi trả nợ lãi các khoản vay:              23,27 tỷ đồng.
- Chi lập Quỹ dự trữ tài chính:         1,45 tỷ đồng.
- Dự phòng ngân sách:     470,22 tỷ đồng.
- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương:            1.457,45 tỷ đồng.
2. Chi các chương trình mục tiêu:             1.363,78 tỷ đồng.
II. NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP 

HUYỆN:       6.018,49 tỷ 
đồng.

- Bổ sung cân đối ngân sách (bằng năm 2020):       2.889,03 tỷ đồng.
- Bổ sung có mục tiêu:        3.129,46 tỷ đồng.

III. NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TRỰC TIẾP CHI:  9.692,49 tỷ đồng.
1. Chi cân đối ngân sách địa phương:      9.440,16 tỷ đồng.
- Chi đầu tư phát triển:              1.545,23 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên:              7.707,11 tỷ đồng.
- Dự phòng ngân sách:         115,29 tỷ đồng.
- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương:               72,53 tỷ đồng.
2. Chi các chương trình mục tiêu:              252,33 tỷ đồng.

Phần thứ ba
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2021-2023

(Kèm theo Báo cáo số 218/BC-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh)
Kính báo cáo HĐND tỉnh khóa IX xem xét quyết nghị./.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 7126/TTr-UBND ngày 03/12/2020
của UBND tỉnh)
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Nơi nhận:
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP; các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
    Lê Trí Thanh
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